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STU uddannelse for den rette målgruppe
Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) blev indført i 2007. Uddannelsen er tilrettelagt for
unge udviklingshæmmede og andre unge, der af fysiske eller psykiske grunde, heraf nedsat funktionsniveau, selv ikke med specialpædagogisk støtte, kan gennemføre en ungdomsuddannelse på normale vilkår.
Vi oplever i øjeblikket en kraftig vækst af antallet af STU elever i Vesthimmerlands Kommune fra 21,6
årselev i 2013 til 44,96 årselev i 2018. Vi har netop færdiggjort en Minianalyse af STU området, og den
viser, at målgruppen begynder at blive bredere, da vi visiterer elever til en STU, der afslutter deres folkeskole i almen- eller specialklasse regi med så mangelfuldt og usammenhængende et skoleforløb, at de
ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse selv med specialpædagogisk støtte. Samtidig viser undersøgelsen at langt de fleste STU elever efter endt uddannelse fortsætter på offentlig forsørgelse.
Vi ønsker, at se på de unge med nye øjne, således at der sker en samlet, tidlig og tværfaglig indsats. Det
sker i TUVU, således at der fremadrettet sker en systematisk screening af alle unge over 14 år, der har
en sag i Børne- og Familierådgivningen, der af UU vurderes til at kunne være i målgruppen til STU eller
har et fravær over 20 %.
Derfor følgende anbefalinger til dig:




Reager på bekymrende fravær. Kan du ikke selv løse det, så gå til din leder.
Bring sociale og trivselsmæssige problematikker op i tværfagligt team tidligt i forløbet. Vent ikke
på, at det går over.
Gå tidligt i dialog med din leder, hvis du har en elev, der skal have sammensat sit skoleforløb på
en individuel måde, således at lederen kan få eleven i tværfagligt team..

Med venlig hilsen
Anders Norup
Skole- og Dagtilbudschef
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